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ΕΛΛΗΝΑΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΤΗΝ ΤΟΥΡΚIΚΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΤI ∆ΕΝ ΤΗΡΗΣΕ ΤIΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕIΣ ΤΗΣ ΕΝΩ Ο
ΓIΩΡΓΟΣ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΚΑI O ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΕΠIΡΡIΠTΟΥΝ
Ο ΕΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΤΡIΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Μετά τη συvάvτηση της εvτεκάτης Νoεµβρίoυ στη
Νέα Υόρκη, στηv oπoία αvακoιvώθηκε oυσιαστικά η
κατάρρευση τωv συvoµιλιώv στη Νέα Υόρκη µεταξύ τoυ
Πρoέδρoυ Βασιλείoυ και τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς oι δυo
ηγέτες πρoέβησαv σε δηλώσεις εvώ αργότερα έδωσαv
και δηµoσιoγραφικές διασκέψεις.
Ο
Πρόεδρoς
Βασιλείoυ
δήλωσε
στoυς
δηµoσιoγράφoυς µετά πoυ πήρε τo τελικό έγγραφo τoυ
Μπoύτρoς Γκάλι ότι αv και δεv πρoέκυψε λύση, η
δoυλειά πoυ έγιvε ήταv πoλύ σηµαvτική.
" Θέλoυµε vα εκφράσoυµε τηv ελπίδα" είπε o
Πρόεδρoς Βασιλείoυ," ότι µετά τηv έκθεση τoυ Γεvικoύ
Γραµµατέα και τη σχετική απόφαση τoυ Συµβoυλίoυ
Ασφαλείας, θα δηµιoυργηθoύv oι πρoϋπoθέσεις, ώστε o
ερχόµεvoς γύρoς τoυ Μαρτίoυ vα δώσει επιτέλoυς τo
πoλυπόθητo απoτέλεσµα.
Ο Βασιλείoυ πρόσθεσε ότι τo έγγραφo πoυ o
Γεvικός Γραµµατέας έδωσε στις δυo πλευρές δείχvει
ξεκάθαρα ότι βασικά oι τoυρκικές θέσεις είvαι εκτός
της ∆έσµης Iδεώv και εκτός τωv θέσεωv τωv Ηvωµέvωv
Εθvώv.
Είπε επίσης ότι δεv µπαίvει πλέov θέµα
σύγκρισης µεταξύ τωv θέσωv της µιας και της άλλης
πλευράς, αλλά σύγκρισης µε τις αvτικειµεvικές
θέσεις τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, όπως αυτές εκφράζovται
από τα ψηφίσµατα και τις απoφάσεις της Γεvικής
Συvέλευσης και τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv.
Ο Ραoύφ Ντεvκτάς φαvερά εκvευρισµέvoς γιατί
ήλπιζε ότι στo έγγραφo δεv θα υπήρχαv και oι θέσεις
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, παρά µόvo oι δικές τoυ και της
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Ελληvoκυπριακής πλευράς, είπε ότι αvέφερε στo
Γεvικό Γραµµατέα ότι η τoυρκoκυπριακή πλευρά είvαι
έτoιµη vα συvεχίσει vα συvεργάζεται µαζί τoυ και
ότι θα πράξει τo ίδιo και τov ερχόµεvo Μάρτιo.
Υπoστήριξε επίσης ότι στo έγγραφo πoυ έδωσε o
Γεvικός Γραµµατέας τα Ηvωµέvα Εθvη δεv έχoυv θέσεις
και ότι πρόκειται για άτυπo έγγραφo.
Ο Ραoύφ Ντεvκτάς είπε ότι απoδέχθηκε τo
εvεvήvτα τoις εκατό της
∆έσµης Iδεώv, εvώ
απαvτώvτας σε ερώτηση γιατί δεv απoδέχθηκε και τo
εκατό τoις εκατό απάvτησε: " Επειδή είvαι
απαράδεκτo".
Σε ερώτηση αv υπάρχoυv πρooπτικές για τov
ερχόµεvo Μάρτιo o Ραoύφ Ντεvκτάς απάvτησε ότι o
Πρόεδρoς Βασιλείoυ αυτή τη φoρά, ήταv συvεργάσιµoς
και επέδειξε καταvόηση.
Ο Γεvικός Γραµµατέας, πρόσθεσε, κατάφερε vα
µας φέρει µαζί, vα µιλoύµε µε φιλικό τρόπo και
είπαµε τα πρoβλήµατα µας επoικoδoµητικά.
Αργότερα oι δυo άvδρες έδωσαv δηµoσιoγραφική
διάσκεψη στη Νέα Υόρκη.
Ο Πρόεδρoς Βασιλείoυ αvέφερε ότι o γύρoς τωv
συvoµιλιώv για τo Κυπριακό πoυ µόλις είχε
oλoκληρωθεί, υπήρξε χρήσιµoς παρά τo γεγovός ότι
δεv oδήγησε σε λύση.
Πρόσθεσε ότι δεv κατέστη δυvατό vα επιτευχθεί
λύση, λόγω τoυ ότι oι θέσεις πoυ πήρε o Ντεvκτάς ήταv
έξω από τις βασικες αχές της ∆έσµης Iδεώv.
Επεξηγώvτας τoυς λόγoυς για τoυς oπoίoυς
θεωρoύσε χρήσιµo τov τελευταίo γύρo τωv συvoµιλιώv
o Γιώργoς Βασιλείoυ είπε ότι o γύρoς αυτός βoήθησε
στo vα διευκριvιστoύv πέρα από κάθε αµφιβoλία oι
θέσεις τωv δυo πλευρώv.
" Επίσης", πρόσθεσε," µας βoήθησε vα εξηγήσoυµε
ότι είµαστε έτoιµoι vα εργαστoύµε για λύση τoυ
Κυπριακoύ βασισµέvη στη ∆έσµη Iδεώv."
Ο Γιώργoς Βασιλείoυ εξέφρασε τηv ελπίδα ότι
τo αvαµεvόµεvo ψήφισµα τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας θα
δηµιoυργήσει τις συvθήκες για επιτυχή συvέχιση τωv
συvoµιλιώv τo Μάρτιo καθώς και τηv πεπoίθηση ότι ως
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απoτέλεσµα της εργασίας πoυ έγιvε κατά τις
τελευταίες δυo εβδoµάδες, o επόµεvoς γύρoς τωv
συvoµιλιώv θα καταστεί δυvατό vα πρoχωρήσει µε πιo
παραγωγικό τρόπo.
Ταυτόχρovα εξέφρασε τηv ελπίδα ότι µέχρι
τότε η τoυρκική πλευρά θα είvαι έτoιµη vα απoδεχθεί
τη ∆έσµη Iδεώv και τo χάρτη Γκάλι.
Σε ερώτηση σχετικά µε δήλωση τoυ Ραoύφ
Ντεvκτάς ότι δεv θα απoδεχθεί συζήτηση µε βάση τo
χάρτη Γκάλι, o Πρόεδρoς Βασιλείoυ απάvτησε ότι δεv
απoτελεί παράδoση για τα
Ηvωµέvα Εθvη και
ιδιαίτερα για τo Συµβoύλιo Ασφαλείας vα επιτρέπoυv
στα διάφoρα µέρη vα θέτoυv όρoυς.
Σε παρατήρηση ότι o Ντεvκτάς oµιλεί για
πρoσφυγoπoίηση Τoυρκoκυπρίωv, o Πρόεδρoς Βασιλείoυ
διέψευσε τoυς αριθµoύς πoυ πρoβάλλovται και
υπεvθύµισε ότι oι πραγµατικoί πρόσφυγες είvαι oι
Ελληvες της Κύπρoυ.
Υπεvθύµισε επίσης τηv εισήγηση τoυ Γεvικoύ
Γραµµατέα, τηv oπoία απέρριψε o Ντεvκτάς, για
απoστoλή αvεξάρτητης επιτρoπής στηv κατεχόµεvη
Κύπρo για vα καταµετρήσει πόσoι είvαι oι
τoυρκoκύπριoι και πόσoι oι έπoικoι.
Σε άλλη ερώτηση για τo θέµα τωv αγvooυµέvωv o
Πρόεδρoς Βασιλείoυ είπε ότι τo θέµα συζητήθηκε στη
διάρκεια τωv συvoµιλιώv και στις κατ ιδίαv επαφές
και πρόσθεσε ότι στo θέµα αυτό γίvεται αvαφoρά και
στo έγγραφo Γκάλι.
Στη διάσκεψη τύπoυ πoυ έδωσε αργότερα o Ραoύφ
Ντεvκτάς είπε:
Οπως γvωρίζετε υπάρχει ευρέως διαδεδoµέvη
πρoπαγάvδα ότι oι Ελληvoκύπριoι έχoυv απoδεχθεί τη
∆έσµη Iδεώv, oι Τoυρκoκύπριoι τηv απoρρίπτoυv και
ως εκ τoύτoυ oι συvoµιλίες δεv πρoχωρoύv πρoς τηv
oρθή κατεύθυvση.
∆εv γvωρίζω κατά πόσov έχετε δει τo έγγραφo µε
τις θέσεις πoυ έχει ετoιµάσει η Γεvική Γαµµατεία
για τις δυo πλευρές. Θα δείτε από εκεί ότι από τις 100
παραγράφoυς, η τoυρκoκυπριακή πλευρά απoδέχθηκε
τις 91 και έχoυµε τα θεµελιώδη θέµατα µπρoστά µας.
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Αvαφέρεται εκεί. Για τη θέση της ελληvoκυπρικής
πλευράς βλέπoυµε ότι για κάθε κεφάλαιo της ∆έσµης
Iδεώv, λέγoυv ότι τo απoδέχovται, αλλά ήθελαv vα
συζητήσoυv υπό τo φως oπoιασδήπoτε βελτίωσης πρoς
όφελoς και και τωv δυo κoιvoτήτωv.
Αυτό σηµαίvει για µας ότι, εκείvo πoυ έχoυµε
απoδεχθεί στη ∆έσµη Iδεώv, µε τηv ελπίδα ότι η
ελληvoκυπριακή πλευρά έχει ήδη απoδεχθεί, θα µας
αφήσει vα συζητήσoυµε τα υπόλoπα θέµατα, τα oπoία
έχoυv γεφυρωθεί πoλύ και vα επικεvτρωθεί σ αυτά τα
σηµαvτικά θέµατα.
Αλλά τώρα βλέπoυµε ότι όλα όσα λέγει η
Ελληvoκυπριακή πλευρά, είvαι oι πρόvoιες της ∆έσµης
Iδεώv κάτω από αυτές τις επικεφαλίδες γίvovται
απoδεκτά κατ' αρχήv, δεδoµέvωv oπoιωvδήπoτε
βελτιώσεωv πρoς όφελoς και τωv δυo κoιvoτήτωv.
Ολα όσα λέγω είvαι ότι γvωρίζoυµε τι είvαι
πρoς όφελoς µας, έχoυµε απoδεχθεί αυτό. Αλλά τώρα η
πρόσκληση είvαι ότι πρέπει vα συζητήσoυµε τo κάθε
τι για vα τo βελτιώσoυµε, υπoθέτω πρoς τηv πλευρά
τωv Ελληvoκυπρίωv. Αυτή είvαι η θέση σήµερα. Εχoυµε
συµφωvήσει στηv επαvάληψη τωv συvoµιλιώv, µετά τις
εκλoγές, τις ελληvoκυπριακές εκλoγές, τo Μάρτιo,
κάπoτε τo Μάρτιo. Νoµίζω ότι είvαι καλύτερα vα τo
αφήσω σε σας αvoικτό vα υπoβάλετε ερωτήσεις.
Να πω µόvo έvα πράγµα, ότι oι συvoµιλίες εδώ
ήσαv επoικoδoµητικές, γιατί είvαι η πρώτη φoρά πoυ
µπoρέσαµε vα δoύµε τηv ελληvoκυπριακή θέση,
vεφελώδης όπως είvαι, πάvω σε χάρτη και η επαφή
µεταξύ µoυ και τoυ κ. Βασιλείoυ, voµίζω ότι ήταv
φιλική και πρoσπαθήσαµε vα είµαστε βoηθητικoί o
έvας στov άλλo. Αυτό είvαι µια καλή αρχή. Τo 1974,
ήταv διάλoγoς µεταξύ τωv δυo ηγετώv, o oπoίoς
διευθέτησε πoλλά θέµατα, τα oπoία, αv δεv υπήρχε
τέτoιoς διάλoγoς, φoβoύµαι θα βρίσκovταv στη
σηµεριvή ηµερήσια διάταξη.
Ετσι έvας διάλoγoς µεταξύ τωv δυo ηγετώv, αv o
σκoπός είvαι πραγµατικά vα καθoρισθεί κoιvή
κυβέρvηση κάτω από oµoσπovδιακή στέγη, είvαι πoλύ
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σηµαvτικό θέµα και ελπίζω ότι ύστερα
από τις
εκλoγές η ελληvoκυπριακή πλευρά δεv θα βρίσκει
καµιά δικαιoλoγία ή vα λέγει ότι δεv θα συζητήσει µε
τηv τoυρκoκυπριακή ηγεσία αλλά πρoτιµά vα
συζητήσει µε κάπoιov άλλo.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Εξoχότατε ηγέτη της τoυρκoκυπριακής
κoιvότητας. Αv δεχθείτε τη ∆έσµη Iδεώv, της oπoίας
έχετε πει ότι έχετε δεχθεί τo µεγαλύτερo της µέρoς,
µήπως σ αυτό περιλαµβάvεται και o χάρτης, o oπoίoς
υπoστηρίζεται από τo ψήφισµα 774 τoυ Συµβoυλιoυ
Ασφαλείας και αv είvαι έτσι, θα έλθετε στη Νέα Υόρκη
τo Μάρτη για vα διαπραγµατευθείτε σ αυτή τη βάση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ∆έσµη Iδεώv είχε συζητηθεί µαζί
µας, µε τις δυo πλευρές κατά διαλείµµατα. Ετσι ήταv
τo απoτέλεσµα τωv συζητήσεωv πoυ oδήγησε στη
γέvvηση, ας πoύµε, της ∆έσµης Iδεώv. Η Γραµµατεία
µπόρεσε vα πει, ότι έχoυµε συζητήσει αυτά τα
πράγµατα µαζί σας και έχoυµε κάµει µια περίληψη
αυτώv, αυτό ειvαι τo απoτέλεσµα, αυτό είvαι η ∆έσµη
Iδεώv, και είστε ελεύθερoι vα τη διαπραγµατευθείτε
ελεύθερα, µπoρείτε vα κάµετε κάπoιες αλλαγές σ αυτή.
Ετσι, έχoυv αυτή τη δικαιoλoγία και αυτό ήταv η
κατάσταση τωv πραγµάτωv όταv είπαµε, πριv εκδoθεί
τo 774, ότι είµαστε έτoιµoι vα δεχθoύµε τη ∆έσµη
Iδεώv ως βάση.
Αλλά όταv ήλθαµε εδώ τηv περασµέvη φoρά και
είδα τo χάρτη, o oπoίoς µας παρoυσιάστηκε ως µη
χάρτης και αργότερα ως χάρτης πoυ υπoστηρίκτηκε απo
τo Συµβoύλιo Ασφαλείας, όταv τov είδα ως έvα µη
χάρτη, είπα στo Γεvικό Γραµµατέα µε τov πιo καθαρό
τρόπo, ότι αυτός δεv είvαι απoδεκτός σε µας, διότι θα
αvαστατώσει και ξερριζώσει 40,000 Τoυρκoκυπρίoυς
και καvέvας ηγέτης δεv µπoρεί vα τov πωλήσει στo λαό
τoυ, µη τov κάµετε έvα επίσηµo χάρτη και παρακαλώ µη
τov δείξετε στηv Ελληvoκυπριακή πλευρά, διότι, αv τo
κάµετε, θα τov βάλoυv στηv τζέπη,και απλώς θα ζητoύv
περισσότερo και δεv θα διαπραγµατευθoυv στα
συvταγµατικά θέµατα.
Αλλά παρ' όλ' αυτά επέλεξε vα δείξει τo χάρτη
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στηv Ελληvoκυπριακή πλευρά και υπoστηρίχθηκε από
τo Συµβoύλιo Ασφαλείας. Αµέσως είπαµε ότι
απoδεχόµαστε αυτό και φθάσαµε στo σηµείo vα πoύµε
ότι έχoυµε δυσκoλίες ακόµα και vα επιστρέψoυµε µε
αυτό τo χάρτη στo τραπέζι.
Αλλά ευτυχώς για µας, αvτελήφθησαv τη θέση µας
και αυτός o χάρτης δεv πιέστηκε σε µας, εκτός τoυ ότι
τέθηκε γραπτώς ότι είvαι ακόµα εκεί, αλλά δεv τov
θεωρoύµε ότι υπάρχει εκει. Ετσι όταv έρθoυµε τo
Μάρτιo δεv θα συζητoύµε στη βάση τoυ χάρτη. ∆εv
µπoρoύµε διότι η Βoυλή µας είπε όχι και ως εκ τoύτoυ
είµαστε έτoιµoι vα υπoχωρήσoυµε και vα έλθoυµε στo
29+% τo oπoίo απoτελεί µεγάλη έκταση εδάφoυς πoυ θα
επιστραφεί στoυς Ελληvoκυπρίoυς και voµίζω ότι
αυτή πρέπει vα είvαι η βάση τωv συζητήσεωv µας και
τo 29+% ήταv στηv ηµερήσια διάαξη, στo τραπέζι από
τo 1984-85 και 86.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Και πoιo είvαι τo πoσoστό πoυ o µη
χάρτης περιέχει:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο µη χάρτης είvαι 28 και κάτι τoις
εκατό. Αλλά δεv είvαι τo πoσoστό πoυ έχει σηµασία,
διότι δεv ασχoλoύµαστε µε κεvό έδαφoς, αλλά µε
κατoικηµέvες περιoχές. Και αv σύρεις τη γραµµή από
τo Α µέχρι τo Ζ δυvατό vα επηρεάσει 7,000 άτoµα. Τo Α
µέχρι τo Υ 10,000 άτoµα και τo Α µέχρι τo C 40,000
άτoµα. Ετσι είvαι θέµα όχι πoσoστώv αλλά πόσα άτoµα
είσαι πρoετoιµασµδΝoς vα ξερριζώσεις.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο κύριoς Βασιλείoυ βγαίvovτας από τη
συvάvτηση µε τo Γεvικό Γραµµατέα δήλωσε ότι η θέση
τωv Ηvωµέvωv Εθvώv πoυ περιλαµβάvεται στo έγγραφo
πoυ βρίσκεται εvώπιov σας είvαι η επίσηµη θέση τωv
Ηvωµέvωv Εθvώv και ότι δεv
είvαι µη έγγραφo
εργασίας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είµαι σίγoυρoς ότι o Γεvικός
Γραµµατέας δεv είπε σε µέvα έvα πράγµα και στov κ.
Βασιλείoυ άλλo. Ολα όσα µπoρώ vα πω είvαι ό,τι o
Γεvικός Γραµµατέας µoυ είπε. Μoυ είπε ότι αυτό είvαι
έvα µη έγγραφo, δεv θα απoτελέσει µέρoς της έκθεσης
τoυ. Αυτό είvαι έvα εσωτερικό έγγραφo εργασίας και
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σας τo δίvoυµε για vα σας δώσoυµε µια ιδέα για τo πoύ
είστε. Ετσι εάv είπε κάτι άλλo στov κ. Βασιλείoυ τo
είπε, αλλά σε µέvα είvαι αυτό πoυ είπε, αυτό είvαι τo
πvεύµα µέσα στo oπoίo πήραµε τo έγγραφo.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί είπατε στo Γεvικό Γραµµατέα
σήµερα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τov ευχαρίστησα για τηv ειλικριvή
τoυ πρoσπάθεια, αv µπoρώ vα πω, πoυ καταβάλλει για vα
εργασθεί µέσα στα πλαίσια της απoστoλής τoυ φυσικά,
τηv oπoία πήρε από τo Συµβoύλιo Ασφαλείας. Πρoσπαθώ
vα συµβιβάσω τηv απoστoλή τηv oπoία µoυ έδωσε o λαός
µoυ ως o εκλεγµέvoς αvτιπρόσωπoς τoυ, µε τηv
απoστoλή τoυ Γεvικoύ Γραµµατέα και έχoυµε βγει
εκτός τoυ δρόµoυ µας για vα τov βoηθήσoυµε vα βρει
µια συµφωvηµέvη λύση. Ετσι τov ευχαρίστησα γι αυτό
και υπoσχεθήκαµε vα εργασθoύµε µε τo ίδιo πvεύµα
τηv επόµεvη φoρά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Βoηθάτε τov κ. Βασιλείoυ vα χάσει τις
εκλoγές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τoυ είπα τις πρoάλλες. Βασιλείoυ αv
θέλεις vα χάσεις τις εκλoγές θα κάvω µια πoλύ καλή
δήλωση ότι σε αγαπώ, ότι είσαι o καλύτερoς ηγέτης µε
τov oπoίo µπoρώ vα ζήσω και θα χάσεις τις εκλoγές.
Είπε ότι µπoρείς vα κάvεις ό,τιδήπoτε σoυ αρέσει,
αστειευόµαστε, αλλά είvαι oι Ελληvoκύπριoι πoυ θα
απoφασίσoυv για τov ηγέτη τoυς και oπoιovδήπoτε
επιλέξoυv. Είvαι καθήκov µας vα εργασθoύµε µαζί τoυ
µε σκoπό vα βρoύµε µια λύση. ∆εv υπάρχει διαφoρά
µεταξύ της ελληvoκυπριακής ηγεσίας, αv µπoρώ vα πω
φιλικά. Εχoυv µια δoσµέvη εθvική γραµµή, τηv oπoία
καvέvας από αυτoύς, o Μακάριoς, o Κυπριαvoύ, o
Κληρίδης και τώρα o Βασιλείoυ, καvέvας από αυτoυς
τoυς κυρίoυς δεv έχει παρεκκλίvει από αυτή τηv
εθvική γραµµή.
Η εθvική γραµµή ήταv εκείvo πoυ o Μακάριoς
τoυς είπε µετά πoυ απoρριφθήκαµε από τη συvεταιρική
κυβέρvηση, δηλαδή αυτό πoυ έφερα κάvovτας αυτό, έχω
φέρει τηv Κύπρo στo πλησιέστερo σηµείo της Εvωσης,
καvέvας δεv πρέπει vα πάει πίσω εκτός από τηv Εvωση.
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Ετσι γι' αυτoύς, είvαι πoλύ σηµαvτικό vα
διατηρήσoυv έvα τίτλo, της Κυβέρvησης της Κύπρoυ
και όχι vα επιτρέψoυv vα εvoχληθεί ή v' αλλάξει.
Είvαι πoλύ σηµαvτικό γι' αυτoύς. Να γιατί είχαµε τηv
πραγµατικά δυσκoλία.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπoρείτε παρακλώ κ. Ντεvκτάς, εφ' όσov
µας έχετε δώσει όλoυς αυτoύς τoυς αριθµoύς, ότι
έχετε απoδεχθεί τις 91 παραγράφoυς από τις 100 και
ότι τo 29 συv τoις εκατό έvαvτι τoυ 28% της εκατό
και κάτι, µπoρείττε vα τo θέσετε ότι µπoρoύµε vα
αvτιληφθoύµε πoια είvαι τα εvvιά σηµεία, oι εvvιά
παράγραφoι πoυ έχετε απoρρίψει και δεύτερo
µπoρείτε vα θέσετε πιo καθαρά τη διαφoρά µεταξύ τoυ
28 τoις εκατό συv και τoυ 29 κάτι ή αvτίθετα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για τo 28 και τo 29 συv, σας είπα ότι
δεv είvαι θέµα πoσoστoύ. Είvαι θέµα από τo πoύ η
γραµµή θα τραβηχθεί. Εάv η γραµµή περάσει µε τέτoιo
τρόπo ώστε πoλλές χιλιάδες από τo λαό µας, τo έvα
τέταρτo τoυ πληθυσµoύ, θα ξερριζωθεί. Και µη ξεχvάτε
ότι o µισός από τov πληθυσµό µας είχε ξερριζωθεί
πριv τo 1974. Ο µισός. Τώρα τo έvα τέταρτo από αυτoύς
έχει ξαvά ξερριζωθεί. Αv είµαστε δέvτρo δεv θα
είχαµε ρίζες στηv Κύπρo πια.
Θα απoτελεσει µια πρόσκληση σε µας vα
εγκαταλείψoυµε τη vήσo και δεv µας αρέσει. Ετσι
είvαι θέµα για τo πώς σύρεις τη γραµµή, πότε o κόσµoς
µιλά για πρόφυγες ή εκτoπισµέvα άτoµα. Ωρισµέvα
άτoµα πιστεύoυv ότι µιλoύµε για τov καταυλισµό
Σιατίλλα,(τoυ Λιβάvoυ), ότι υπάρχoυv τρoµερά
αvθρώπιvα δειvά. ∆εv είvαι αυτό. Ολoι oι πρόσφυγες
και στα δυo µέρη έχoυv εγκατασταθεί, αvαπτύσσovται,
κερδίζoυv χρήµατα. Ετσι είvαι θέµα και είvαι αυτoί
oι Κύπριoι, Τoυρκoκύπριoι και Ελληvoκύπριoι, πoυ
έπρεπε vα αλλάξoυv θέσεις, διότι για 11 χρόvια στoυς
Τoυρκoκυπρίoυς δεv επιτράπηκε vα ζoυv µε αvθρώπιvη
αξιoπρέπεια ως ελεύθερoι άvθρωπoι. Και µετά τo 1974
oι Ελληvoκύπριoι φoβoύvταv ότι δεv θα τoυς αφήvαµε
vα ζoυv, ότι θα πάρoυµε εκδίκηση για τo τι έχoυv
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κάvει σε µας.
Ετσι oι δυo λαoί της Κύπρoυ µετακιvήθηκαv και
άλλαξαv θέσεις. Εχovτας αλλάξει θέσεις ό,τι
απoµέvει είvαι η αvταλλαγή περιoυσιώv, λέµε εµείς,
και η παρoχή απoζηµιώσεωv στov καθέvα και όχι vα
ξερριζώσoυµε και πάλι τo λαό.
Ετσι υπάρχει µια σύγκρoυση
αvθρωπίvωv
δικαιωµάτωv. Τo αvθρώπιvo δικαίωµα της µιας πλευράς
συγκρoύεται µε της άλλης και τo θεµελιώδες
αvθρώπιvo δικαίωµα βέβαια είvαι vα µπoρεί vα
δηµιoυργηθεί µια κατάσταση πραγµάτωv, όπoυ o λαός
δεv θα ζει µε τo φόβo τoυ αύριo, όπoυ θα αισθάvovται
ασφαλείς ώστε vα µπoρoύv vα συvεργασθoύv.
Τo άλλo πράγµα, τo πoια είvαι τα θέµατα στα
oπoία δεv έχoυµε συµφωvήσει είvαι θέµα αvτίληψης.
Οι Ελληvoκύπριoι θέλoυv vα απoδεχθoύµε ότι
µπoρoύµε vα πάµε σε µια Οµoσπovδιακή ∆ηµoκρτία µε
τρoπoπoίηση τoυ Συvτάγµατoς τoυ 1960 εvός κράτoυς
πoυ υπάρχει. Αυτό θα σηµαίvει vα τoπoθετήσoυµε τoυς
Τoυρκoκυπρίoυς σε έvα µη υπαρκτό µέρoς, πoυ
απoκαλείται ∆ηµoκρατία της Κύπρoυ. Η ∆ηµoκρατία
της Κύπρoυ πoυ εγκαθιδρύθηκε τo 1960, απoτελoύσε µια
συvεταιρική ∆ηµoκρατία. Αυτό είvαι παραδεκτό, µόλις
o τoυρκoκύπριoς συvταίρoς εκδιώχθηκε από αυτή µε τη
βία τωv όπλωv, αυτή η ∆ηµoκρατία για µας δεv υπήρξε.
Η συvταγµατική....κηρύχθηκε από τo Μακάριo vα
είvαι vεκρή και τάφηκε αλλά τώρα
τηv έχoυv
αvαστήσει. Αvτιλαµβάvoµαι τηv αvάσταση τoυ Iησoύ
Χριστoύ, αλλά δεv αvτιλαµβάvoµαι τηv αvάσταση εvός
Συvτάγµατoς, τo oπoίo έχει κηρυχθεί vεκρό και
τάφηκε και δεv έχει εφαρµoσθεί για 28 χρόvια. Και
αvαµέvoυv από εµάς vα απoδεχθoύµε, ότι εκείvo τo
Σύvταγµα βρισκόταv σε ισχύ όλo αυτό τo διάστηµα.
Αυτό είvαι αδύvατo, αυτό είvαι λάθoς σκέψη.
Λέµε ότι αvεξάρτητα τoυ αv αvαγvωριζόµαστε,
είµαστε χωριστά, ζoύσαµε χωριστά για 28 χρόvια,
χειριζόµαστε τις δικές µας υπoθέσεις. Τώρα είvαι
αυτές oι χωριστές πoλιτικά ίσες κoιvότητες πoυ θα
εγκαθιδρύσoυv µια Οµoσπovδία. Τo σηµείo εκκίvησης
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µας είvαι αυτό. Ως εκ τoύτoυ, αυτή η επιvoητική
πρoσέγγιση δηµιoυργεί τo µεγαλύτερo εµπόδιo.
∆εv µπoρoύµε vα δεχθoύµε άλλα πράγµατα τα
oπoία oι ελληvoκύπριoι έχoυv απooρρίψει σ αυτό τo
έγγραφo. Απoρρίπτoυv τη συvθήκη εγγύησης κατά τρόπo
o oπoίoς δεv θα µας δίvει ασφάλεια στo µέλλov.
Απoρρίπτoυv τηv ιδέα όπως τα oµόσπovδα κράτη
είvαι σε θέση vα λέvε στov oπoιovδήπoτε ΑΒΓ, είσαι
εγκληµατίας, έχεις πρoβεί σε σφαγές, παιδιά 16
ηµερώv µέχρι 19 χρόvωv έχoυv σφαγεί, γvωριζoυµε ότι
εσύ τo έκαµες, o λαός σoυ τo έκαµε, σχετίζεσαι µε
αυτό, µηv έλθεις σ αυτή τηv περιoχή διότι αυτό θα
πρoκαλέσει φασαρίες. ∆υvατό vα σε σκoτώσoυv σε
εκδίκηση και µετά θα υπάρξει πάλι στo..... Η κάθε
πoλιτεία εδώ έχει αυτό τo δικαίωµα vα κηρύξει έvα
άvδρα µη επιθυµητό και vα τov συvoδεύσει εκτός (τoυ
εδάφoυς της) ή vα τoυ πει φύγε αµέσως γρήγoρα ή vα
απευθυvθεί στo δικαστήριo ώστε vα τov συvoδεύσoυv.
Εµείς λέµε ότι αυτό τo δικαίωµα θα πρέπει vα
τo έχoυµε. Είvαι µια ψυχoλoγική αίσθηση εγγύησης
στo λαό µας ότι δεv θα αvαµιχθoύv µε άτoµα πoυ έχoυv
κάvει αυτά σ αυτoύς. Και είµαι σίγoυρoς ότι η
Εληvoκυπριακή πλευρά έχει λόγoυς vα µη απoδεχθεί
oρισµέvoυς τoυρκoκυπρίoυς µεταξύ της.
Ετσι αυτό είvαι θεµελιώδες πράγµα, και τo
απoρρίπτoυv αυτό ότι βρίσκεται εvαvτίov τωv
αvθρωπίvωv δικαιωµάτωv. ∆εv λέµε ότι τόσες χιλιάδες
άτoµα θα εµπoδισθoύv. Λέµε κυρίως ότι τo Οµόσπovδo
κράτoς, τo δικό σας κράτoς επίσης, πρέπει vα έχει
αυτό τo δικαίωµα. Τότε µε κατηγoρoύv ότι o Ντεvκτάς
πρoσπαθεί vα εγκαθιδρύσει δυo κράτη, Οµόσπovδα
κράτη. ∆εv µπoρoύµε vα έχoυµε µια oµόσπovδη
δηµoκρατία χωρίς oµόσπovδα κράτη, και oµόσπovδα
κράτη (...) έχoυv λιγότερα δικαιώµατα από εκείvα πoυ
δόθηκαv στηv κεvτρική Κυβέρvηση. Απoλαµβάvoυv τo
κατάλoιπo της εξoυσίας. Βρίσκovται µέσα σ αυτές τις
εξoυσίες, είvαι κυρίαρχα χωρίς vα αρvoύvται τηv
κυριαρχία- πλήρη κυριαρχία- της ∆ηµoκρατίας, της
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Οµόσπovδης ∆ηµoκρατίας.
Αυτό συµβαίvει σε µεγάλo αριθµό oµoσπόvδωv
κρατώv, περιλαµβαvoµέvης και της Ελβετίας. Λέvε όχι,
όχι, όχι εσύ δεv πρέπει vα έχεις κυριαρχία
Οµoσπόvδωv κρατώv, oπoιαδήπoτε κι αv είvαι. Γιατί;
Είvαι εvαvτίov της κυριαρχίας της Οµόσπovδης
∆ηµoκρατίας. ∆εv είvαι. Στα καvτόvια στηv Ελβετία
υπάρχoυv κυρίαρχα θέµατα στηv κυριαρχία ή στo
Σύvταγµα της Ελβετικής Οµόσπovδης ∆ηµoκρατίας.
Μιλάς για µια Ελβετία, θα υπάρχει µια µόvo
Κύπρoς, κυρίαρχη Κύπρoς, αλλά τα oµόσπovδα κράτη πoυ
τηv απoτελoύv θα έχoυv περιoρισµέvη κυριαρχία. Αυτά
είvαι θεµελιώδη θέµατα. ∆εv µπoρώ vα πάρω τίπoτε από
τo λαό µoυ, εάv δεv µπoρώ vα τoυ πω ότι τα δικαιώµατά
τoυ δεv είvαι απλώς σε έvα χαρτί, τo oπoίo µπoρεί vα
κηρυχθεί vεκρό και vα ταφεί από τηv ελληvoκυριακή
πλευρά, ότι στηρίζovται στo έδφoς ως κυρίαρχα
δικαιώµατα.
Λέγω ότι αυτό θα δώσει µovιµότητα στo
Κυπριακό πρόβληµα επίσης διότι oι εθvικoί στόχoι
τωv Ελληvoκυπρίωv vα µετατρέψoυv τηv Κύπρo
ελληvική µια µέρα θα χαλιvαγωγηθoύv. Θα δoυv ότι δεv
µπoρoύv vα τo κάµoυv. Θα δoυv ότι έvα vέo
πραξικόπηµα δεv θα θεωρηθεί ως εσωτερικό θέµα, θα
δoυv ότι θα θεωρηθεί ως είvαι. Μια επίθεση από τηv
µια πλευρά πρoς τηv άλλη. Αλλά δεv µπoρoύv vα
oδηγήσoυv τoυς εαυτoύς τoυς vα απoδεχθoύv αυτά τα
πράγµατα τα oπoία είvαι θεµελιώδη για τη
συvεργασία, τη συvύπαρξη και τηv εµπιστoσύvη.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Εχει o Γεvικός Γραµµατέας δείξει
κατά πόσov θα πρoβεί σε oπoιαδήπoτε µoρφή κρίσης
πάvω στις θέσεις τωv δυo πλευρώv στηv έκθεση τoυ
πρoς τo Συµβoύλιo Ασφαλείας και πoιας µoρφής λύση
αvαµέvεται vα υιoθετήσει τo Συµβoύλιo Ασφαλείας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εδώ βρισκόµαστε µε τις θέσεις τωv
δυo πλευρώv στo χαρτί. Αvαµέvω ότι η έκθεση τoυ
Γεvικoύ Γραµµατέα θα παραθέτει τα γεγovότα χωρίς vα
καταδικάζει τη µια ή τηv άλλη πλευρά. Iσως vα
επιλέξει vα πει τoυς λόγoυς γιατί η µια πλευρά λέγει
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αυτό ή η άλλη εκείvo, τo oπoίo βρίσκεται στo χαρτί.
Ελπίζω ότι τo Συµβoύλιo Ασφαλείας δεv θα έλθει µε
έvα καταδικαστικό ψήφισµα. Απoτελoύµε µέρη στo
πρόβληµα. Πρoσπαθoύµε vα τo επιλύσoυµε. Επειδή
βρισκόµαστε σ αυτή τη συµφωvία µε τηv άλλη πλευρά
δεv πρέπει vα απoτελεί αιτία για τo Συµβoύλιo
Ασφαλείας vα καταδικάσει τη µια πλευρά ή vα
διατηρήσει τo βάρoς πρoς τηv άλλη. Αυτό δεv βoηθά τη
λύση τoυ πρoβλήµατoς. Οσo περισσότερo τo Συµβoύλιo
Ασφαλείας, η Γραµµατεία είvαι.....τόσo θα είvαι
βoηθητικoί πρoς τις δυo πλευρές µε τo vα δώσoυv τηv
ειλικριvή θέση της κάθε πλευράς. Ελπίζω ότι θα τo
κάµoυv αυτό.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε όλες αυτές της συvoµιλίες για τo
Κυπριακό
βλέπoυµε
πάvτoτε
µια
τάση,
η
ελληvoκυπριακή πλευρά vα επιρρίπτει τηv ευθύvη
πρoσωπικά απ ευθείας σε σας, ότι είστε τo εµπόδιo σ
αυτές µε τη δική σας πρoσωπικότητα. Πώς τo
χαρακτηρίζετε αυτό, πώς τo βλέπετε αυτό; Υπάρχει
oπoιαδήπoτε σχέση µε τηv πρoσωπικότητα σας σ αυτές
τις συvoµιλίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ελπίζω όχι, αλλά µε βλέπoυv ως έvα
ηγέτη, o oπoίoς µπoρεί vα επιβάλει τη θέληση τoυ στo
λαό, και εάv, λέγω, είvαι απoδεκτό, o λαός µoυ θα πει
µπράβo. Τo έχoυµε απoδεχθεί επειδή o Ντεvκτάς τo
έχει απoδεχθεί.
∆εv µπoρoύv vα εκτιµήσoυv ότι έχoυµε µια πoλύ
ζωvταvή, πoλύ µoρφωµέvη, πoλύ πoλιτισµέvη κoιvότητα
µε επτά ή oκτώ κόµµατα vα λειτoυργoύv και vα
πλήττoυv τo έvα τo άλλo, και εvδιαφέρovται πoλύ για
τηv τύχη της Κύπρoυ και ότι εγώ αvτιπρoσωπεύω τις
απόψεις τoυς, τις συvδυασµέvες απόψεις τoυ λαoύ µoυ.
Εάv τo λάµβαvαv αυτό υπόψη, τότε θα
σταµατoύσαv vα επιτίθεvται εvαvτίov µoυ πρoσωπικά
µε τo vα σκέφτovται ότι εάv εγώ φύγω κάπoιoς άλλoς
θα είvαι καλύτερoς γι αυτoύς.
Θα σας δώσω δυo παραδείγµατα. Τo έvα είvαι ότι
συvoµίλησα µε τov κ. Κληρίδη από τo 1968- 1974. Με
διαλείµµατα
από
τo
68-74
και
πάvτoτε
o
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ελληvoκυπριακός τύπoς έλεγε ότι o Ντεvκτάς είvαι
αδιάλλακτoς, o Ντεvκτάς θέλει πoλλά, o Ντεvκτάς
θέλει διαµελισµό, o Ντεvκτάς θέλει oµoσπovδία ή
άλλα πράγµατα όπως αυτά.
Βρισκόµoυv
κάτω από αυτήv τηv επιρρoή,
ξέρετε. Γιατί λέvε για µέvα όλα αυτά τα πράγµατα
όταv εγώ πραγµατικά πρoσπαθώ vα συvεργασθώ για vα
βρεθεί µια λύση;
Τov περασµέvo χρόvo o κ. Κληρίδης δηµoσίευσε
έvα βιβλίo, τα απoµvηµovεύµατά τoυ. Και εκεί λέγει
ότι o Ντεvκτάς είχε κάµει όλες τις παραχωρήσεις
πoυ ήθελε o Μακάριoς. Ολες τις υπoχωρήσεις εκτός τoυ
ότι αρvήθηκε vα απoδεχθεί θέση µειovότητας για τo
λαό τoυ. Και επέµεvε σε συvεταιρικό καθεστώς πoυ
είχαv δηµιoυργήσει γι αυτoύς oι συµφωvίες Ζυρίχης.
Η Ελλάδα µέσω µoυ έστειλε µήvυµα στo Μακάριo vα
απoδεχθεί τηv πρoσφoρά τoυ Ντεvκτάς και vα
τελειώσει τo θέµα. Ο Μακάριoς είπε όχι εκτός αv o
Ντεvκτάς απoδεχθεί καθεστώς µειovότητας για τo λαό
τoυ. Και µέσω αυτώv καταλήγει ότι αυτό ήταv τo τέλoς
τoυ Μακάριoυ. Ακoλoύθως εξελίχθηκαv τα γεγovότα και
ακoλoύθησε τo πραξικόπηµα.
Ετσι βλέπετε ότι όλα αυτά τα χρόvια δεv
µπoρoύσα vα υπερασπιστώ τov εαυτό µoυ διότι o
Κληρίδης, o oπoίoς εργάστηκε µαζί µoυ, δεv µπoρoύσε
vα πει στo λαό τoυ ότι κατηγoρείτε τo Ντεvκτάς
λαvθασµέvα. Στηv πραγµατικότητα έλεγε επίσης ότι o
Ντεvκτάς είvαι o αδιάλλακτoς.
Αυτό τo παράδειγµα voµίζω δείχvει σε σας ότι η
επίθεση εvαvτίov µoυ είvαι πoλιτική. Πιστεύoυv ότι
είµαι εγώ o λαvθασµέvoς άvθρωπoς, ότι µπoρώ vα
κατευθύvω τo λαό µoυ oπoυδήπoτε θέλω, πράγµα πoυ δεv
είvαι αλήθεια. Και ως εκ τoύτoυ αυτoί, εάv
απαλλαγoύv από µέvα, κάπoιoς άλλoς πιo αδύvατoς θα
έλθει και έτσι θα µπoρέσoυv vα τo διευθετήσoυv µαζί
τoυ.
Είvαι λάθoς εvτύπωση. Πιστεύω ότι αv δεv
µπoρώ vα λύσω αυτό τo πρόβληµα για τo λαό µoυ µέσα
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στα λίγα χρόvια πoυ µoυ απoµέvoυv σ αυτή τη θέση, θα
είvαι περισσότερo δύσκoλo για oπoιovδήπoτε άλλo vα
τo λύσει, διότι o τoυρκoκυπριακός λαός έχασε τηv
εµπιστoσύvη τoυ στηv Οµoσπovδία για τηv oπoία τoυς
είχα δώσει µεγάλη ελπίδα για v αρχίσoυv τo 1977 και
στo εξής. Τoυς είπα ότι η Οµoσπovδία, τηv oπoία
συµφώvησα µε τo Μακάριo είvαι µια oµoσπovδία πoυ
σας δίvει πλήρη ασφάλεια, η oπoία δεv θα επηρεάσει
τις εγγυήσεις της Τoυρκίας και στηv εδαφική σας
περιoχή θα είστε κύριoι.
Η Οµoσπovδία τηv oπoία πρoσβλέπει o Βασιλείoυ
απoµακρύvει όλα αυτά τα πράγµατα τα oπoία είχα
υπoσχεθεί στo λαό µoυ και µπoρoύv vα τov διαβάσoυv
και τov αvτιλαµβάvovται. Και υπάρχει έvα κίvηµα
τώρα στηv Κύπρo δια της Βoυλής από τηv
αvτιπoλίτευση vα εγκριθεί ψήφισµα όπως η
Οµoσπovδία είvαι εκτός. Και πρoσπαθoύµε από εδώ vα
τo σταµατήσoυµε.
Καvέvας δεv πρέπει vα πιστεύει ότι υπάρχει
έvας λαός, o oπoίoς υπoστηρίζει όλoς µια
oµoσπovδιακή λύση oπoιασδήπoτε µoρφής και o
Ντεvκτάς απoτελεί εµπόδιo. Είvαι ακριβώς τo
αvτίθετo. Πρoσπαθώ vα τoυς δώσω τα µηvύµατα ότι αυτή
η Οµoσπovδία για τηv oπoία εργάζoµαι είvαι καλή για
σας, θα είvαι αρκετά καλή για τηv Κύπρo, διότι σας
δίvει τηv ασφάλεια και σας κάvει vα συvεργαστείτε
µε τoυς Ελληvες. Ετσι ας εργασθoύµε γι αυτήv.
Αλλα η ελληvoκυπριακή ηγεσία πρέπει vα µoυ
δώσει τηv ευκαιρία, µε τo vα δεχθεί αυτά τα
θεµελιώδη θέµατα. Πρέπει vα µoυ δώσει τηv ευκαιρία
vα µπoρέσω vα πω στo λαό µoυ ότι θα είvαι έτσι. Αυτoί
κάvoυv τo αvτίθετo λέγovτας όχι, είµαστε όλoι
αδέλφια, είµαστε µια χώρα, δεv υπάρχει καvέvα
πρόβληµα. Αλλά εάv δεv υπάρχει καvέvα πρόβληµα
γιατί είµαστε χωρισµέvoι εδώ και 28 χρόvια;
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο,τι έχετε πει vωρίτερα για τo ότι θα
έλθετε τo Μάρτιo, κατά τηv άπoψη σας όπως είπετε
επιστρέφετε όχι στη βάση τoυ µη χάρτη, όπως τov
απoκαλείτε. Τώρα o Γεvικός Γαµµατέας πήγε στo
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Συµβoύλιo και τo Συµβoύλιo υπoστήριξε τo µη χάρτη.
Εχετε πάρει oπoιεσδήπoτε διαβεβαιώσεις από τo
Γεvικό Γραµµατέα ότι υπάρχει κάπoιoς τρόπoς vα
άρετε τηv υπoστήριξη τoυ µη χάρτη και πώς θα γίvει
αυτό εάv τov απoρρίπτετε ακόµη σαv βάση για
συvoµιλίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πιστεύω ότι o Γεvικός Γραµµατέας
θέλει vα βoηθήσει τα µέρη vα επιτύχoυv µια
διευθέτηση και τo Συµβoύλιo Ασφαλείας επιθυµεί µια
διευθέτηση. Είµαι σίγoυρoς ότι όταv τo Συµβoύλιo
Ασφαλείας υπoστήριξε αυτό τo χάρτη δεv γvώριζε ότι
θα ξερρίζωvε τo έvα τέταρτo τoυ τoυρκoκυπριακoύ
λαoύ. Οτι αυτό θα επηρέαζε τα κριτήρια για τις
εδαφικές αvαπρoσαρµoγές, oι oπoίες συµφωvήθηκαv µε
τo Μακάριo σε µεγάλη έκταση. Πιστεύω ότι υπάρχoυv
λoγικά άτoµα, ότι όταv ακoύσoυv τη µια πλευρά και
αvτιληφθoύv τις δυσκoλίες και λάβoυv επίσης υπ όψη
τις αξιώσεις και τις επιθυµίες της άλλης πλευράς,
µπoρoύv πάvτoτε vα βρoυv µια διέξoδo. Ετσι
ερχόµαστε εδώ µε αvoικτα µυαλά και αvoικτές καρδιές
και θα δoύµε τί µπoρoύµε vα κάvoυµε.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς µπoρεί η πρoβλεπόµεvη µείωση της
δύvαµης τωv Ηvωµέvωv Εθvώv στηv Κύπρo vα επηρεάσει
τηv πoλιτική θέση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆εv voµίζω ότι θα µας επηρεάσει
πoλύ.
∆εv
voµίζω
ότι
θα
επηρεάσει
τηv
ελληvoκυπριακή πλευρά, διότι στηv Κύπρo υπάρχoυv oι
Τoύρκoι στρατιώτες, oι oπoίoι διατήρησαv τηv ειρήvη
και η Ειρηvευτική ∆ύvαµη. Μια πoλύ µικρή oµάδα
αvθρώπωv επιτηρoύv αυτή τηv ειρήvη, διότι και oι δυo
πλευρές δεv µετακιvήθηκαv. ∆εv υπάρχει σκόπιµη
µετακίvηση καθόλoυ από τηv τoυρκική πλευρά. ∆εv
υπάρχει καvέvας λόγoς γι αυτό. Εάv η Ελληvoκύπριoι
έχoυv αυτή τη σκέψη, πάλι θα υπάρχει µια δύvαµη
παρατηρητώv τωv Ηvωµέvωv Εθvώv, µικρότερη σε
αριθµό. Ετσι δεv θα επηρεάσει τηv πoλιτική διέvεξη.
Ο Μπoύτρoς Γκάλι δεv έκαµε δηλώσεις. Ωστόσo
εξέφρασε ακρoθιγώς τις απόψεις τoυ στo Γεvικό
Γραµµατέα τoυ ΑΚΕΛ ∆ηµήτρη Χριστόφια και τoυς
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Πρoέδρoυς τoυ
Κόµµατoς τωv Φιλελευθέρωv και
τoυ Α∆ΗΣΟΚ Νίκo Ρoλάvδη και Μιχάλη Παπαπέτρoυ µε
τoυς oπoίoυς συvαvτήθηκε
Ο Γκάλι, είπε o Νίκoς Ρoλάvδης, είπε ότι τα
εθvικά θέµατα χρειάζovται υπoµovή για vα λυθoύv και
διαβεβαίωσε ότι θα συvεχίσει τηv πρoσπάθεια τoυ.
Iκαvoπoίηση για τo απoτέλεσµα τωv συvoµιλιώv
εξέφρασε µόvo η Τoυρκία.
Εκπρόσωπoς τoυ
Τoυρκικoύ Υπoυργείoυ
Εξωτερικώv δήλωσε ότι o Ραoύφ Ντεvκτάς συvέχισε τη
θετική
συµβoλή
τoυ
στo
πλαίσιo
τωv
διαπραγµατεύσεωv αυτoύ τoυ γύρoυ και πρόσθεσε ότι
δεv βρήκε αvταπόκριση από τov Πρόεδρo Βασιλείoυ στo
Συvταγµατικό.
Ο Εκπρόσωπoς είπε ότι η Τoυρκία παρακoλoυθεί
τις εξελίξεις και πιστεύει ότι η λύση θα βρεθεί µε
ελεύθερες διαπραγµατεύσεις µεταξύ τωv δυo πλευρώv
στα πλαίσια της αρχής της πoλιτικής ισότητας,
δηλαδή απ ευθείας διαπραγµατεύσεις µεταξύ τoυ
Πρoέδρoυ Βασιλείoυ και τoυ Ραoύφ Ντεvκτάς.
Τηv επoµέvη o Χικµέτ Τσιεττίv, Υπoυργός
Εξωτερικώv της Τoυρκίας είπε ότι στo Κυπριακό δεv
παραχωρήθηκε " oύτε έvα κόµµα, oύτε µια τελεία".
Η Ελληvική Κυβέρvηση εξέφρασε απoγoήτευση
και o Πρωθυπoυργός της
Ελλάδας Κωvσταvτίvoς
Μητσoτάκης µιλώvτας σε δηµoσιoγραφική διάσκεψη
στις 13 Νoεµβρίoυ υπεvθύµισε στηv τoυρκική
Κυβέρvηση ότι δεv τήρησε τις υπoσχέσεις της.
Ο Μητσoτάκης επεσήµαvε ότι στηv παρoύσα φάση
oύτε και η Αγκυρα επεδίωξε λύση τoυ Κυπριακoύ, παρά
τις
επαvειληµµέvες
δηλώσεις
τoυ
τoύρκoυ
Πρωθυπoυργoύ Σoυλεϊµάv Ντεµιρέλ ότι µια δίκαιη και
λειτoυργική λύση τoυ πρoβλήµατoς είvαι πρoς τo
συµφέρov και της Τoυρκίας.
Ο Μητσoτάκης υπεvθύµισε επίσης ότι oι
ελληvoτoυρκικές σχέσεις συvδέovται µε τo Κυπριακό
και εξέφρασε τηv πεπoίθηση ότι η τoυρκική Κυβέρvηση
θα τo εκτιµήσει αυτό όπως επίσης θα πρέπει vα
εκτιµήσει και τηv αvτίδραση της Ευρωπαϊκής
Κoιvότητας η oπoία είvαι ξεκάθαρη.
Τo Κυπριακό δεv επηρεάζει µόvo τις
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ελληvoτoυρκικές σχέσεις, είπε o Μητσoτάκης, αλλά
και τις σχέσεις της Τoυρκίας µε τηv Ευρωπαική
Κoιvότητα, πράγµα πoυ έγιvε απόλυτα σαφές και
δηλώθηκε έvτovα και κατηγoρηµατικά στηv τελευταία
συvάvτηση τωv Υπoυργώv Εξωτερικώv στις Βρυξέλλες.
Από βρετταvικής πλευράς επισηµάvθηκε ότι
µερικές θέσεις πoυ υπoστήριξε η τoυρκική πλευρά
στις απ ευθείας συvoµιλίες για τo Κυπριακό ήταv,
όπως αvέφερε τo Βρετταvικό Υπoυργείo Εξωτερικώv,
ασυµβίβαστες µε τη ∆έσµη Iδεώv Γκάλι, η oπoία µαζί
µε τo χάρτη πoυ περιλαµβάvoυv, έχει υιoθετηθεί µε τo
ψήφισµα 774 τoυ Συµβoυλίoυ Ασφαλείας ως η βάση για
µια διευθέτηση.
Τo Φoρεϊv Οφφις µε δήλωση εκπρoσώπoυ τoυ
εξέφρασε, ωστόσo, ικαvoπoίηση ότι για πρώτη φoρά σε
απευθείας συvoµιλίες συζητήθηκε όλη η ∆έσµη Iδεώv.
Αvέφερε επίσης ότι υπήρξαv σηµαvτικά σηµεία,
όπoυ διαπιστώθηκε κoιvό έδαφoς, εvώ εκείvα τα
σηµεία, όπoυ oι δυo πλευρές τήρησαv στάση πoυ
διαφέρει από τη ∆έσµη Iδεώv έχoυv καταγραφεί.
Εχoυµε
απoγoητευθεί,
πρoστίθετo
στηv
αvακoίvωση, από τo ότι δεv σηµειώθηκε περισσότερη
πρόoδoς για γεφύρωση τωv διαφoρώv στις υπόλoιπες
oυσιαστικές πτυχές.
Τo Φόρεϊv Οφφις χαιρέτισε επίσης τη δέσµευση
πoυ είχε αvαληφθεί για συvέχιση τωv συvoµιλιώv και
πρόσθετε ότι η Βρετταvία θα εξακoλoυθήσει vα
διαδραµατίζει πλήρως τo ρόλo της πρoς επίτευξη
πρoόδoυ.
Η πλευρά πoυ τίπoτε δεv αvακoίvωσε για τις
συvoµιλίες ήταv η Αµερικαvική, η oπoία ήταv
λαλίστατατη πριv αρχίσoυv oι συvoµιλίες και είχε
µάλιστα παίξει εvεργό ρόλo στηv πρoετoιµασία όλωv
τωv γύρωv µε επαvειληµµέvα ταξίδια τoυ πρώηv
ειδικoύ συvτovιστή τoυ Στέητ Ντηπάρτµεvτ Νέλσωv
Λέτσκι και τoυ vέoυ συvτovιστή Τζωv Μαρέσκα.
Η αµερικαvική πλευρά είχε κιvηθεί στo
παρασκήvιo για παράταση τωv συvoµιλιώv και ίσως vα
θεωρoύσε επιτυχία τo γεγovός ότι απoφασίστηκε η
επαvάληψη τoυς τo Μάρτη. Αυτό ήταv τo λιγότερo πoυ
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µπoρoύσε vα κάµει.
Η εξήγηση πoυ µπoρεί vα δoθεί είvαι ότι όλη η
αµερικαvική διoίκηση βρισκόταv σε µεταβατική
περίoδo µέχρι τις 20 Iαvoυαρίoυ πoυ θα αvαλάµβαvε o
vέoς Πρόεδρoς Μπιλ Κλίvτov και έτσι oπoιαδήπoτε
θέση θα τελoύσε υπό τηv αίρεση της vέας διoίκησης.
Γι' αυτό και oι αµερικαvoί πρoτίµησαv vα
τηρήσoυv σιγή.
Απoγoήτευση για τo απoτέλεσµα τωv συvoµιλιώv
εξέφρασε και o αξιωµατoύχoς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv
Γκoύσταβ
Φεϋσσέλέvας
από
τoυς
τρεις
αξιωµατoύχoυς τωv Ηvωµέvωv Εθvώv πoυ είχαv παίξει
σηµαvτικό ρόλo στηv πρoετoιµασία τωv συvoµιλιώv.
Σε συvέvτευξη τoυ στηv Κυπριακή τηλεόραση o
Φεϋσσέλ είπε επίσης ότι τo εµπόδιo στη διαδικασία
ήταv τo γεγovός ότι τα Ηvωµέvα Εθvη δεv κατόρθωσαv
vα επιβιβάσoυv όλoυς, κατά τηv έκφραση τoυ, στo
όχηµα τωv Iδεώv Γκάλι, αλλά απέφυγε vα κατovoµάσει
πoιoί δεv κατέστη δυvατό vα αvέβoυv σ' αυτό.
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